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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Setiap era selalu berubah, era yang dulu dan era yang sekarang tidak 

akan pernah sama. Budaya, teknologi dan pendidikan merupakan bagian 

dalam kehidupan yang terus bergerak maju. Keinginan untuk mencari 

kehidupan yang lebih baik menjadi impian di setiap orang saat ini, untuk 

mencapai tujuan tersebut pekerjaan menjadi faktor penting yang 

melatarbelakangi dipilihnya pendidikan yang mampu membuat seseorang 

memperoleh pekerjaan dan gaji yang lebih besar. Pada era yang terus berubah, 

prospek pekerjaan yang akan dibutuhkan di masa mendatang pun berubah dari 

waktu  ke waktu dan menjadi spekulasi tersendiri. Hal tersebut menjadi latar 

belakang bagi mahasiswa baru untuk memilih jurusan apa yang kelak 

lulusannya akan banyak dibutuhkan di perusahaan atau organisasi di masa 

mendatang.   

Persaingan dalam dunia kerja tidak pernah stagnan dan selalu 

mengalami peningkatan. Jumlah angkatan kerja dan lapangan kerja yang tidak 

seimbang menyebabkan persaingan mencari pekerjaan menjadi semakin ketat 

dan kekhawatiran menjadi pengangguran menjadi motivasi sendiri bagi para 

lulusan baru. Kualitas pendidikan dan pengalaman kerja serta ditunjang 

spesifikasi profesi juga menjadi faktor yang penting agar dapat diterimanya 

seseorang dalam suatu pekerjaan. 
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Dalam dunia Ekonomi khususnya Akuntansi, setiap tahun peminat 

Jurusan Akuntansi dalam perguruan tinggi juga selalu mengalami peningkatan 

sehingga lulusan setiap tahun pun semakin banyak dan persaingan dalam 

memperoleh pekerjaan tidak dapat dihindari lagi. Dalam upaya meningkatkan 

kualitas, keterampilan dan daya saing. Banyak lulusan Akuntansi yang 

menempuh Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) sehingga menjadi lebih 

diperhitungkan karena lebih profesional di bidang Akuntansi. 

Profesi merupakan orang yang memiliki latar belakang di bidang 

pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian keterampilan dan kejuruan 

(Kamus Besar Bahasa Indonesia,2007). Menurut Hidayat Nur Wahid dalam 

economics, business, Aaccounting Review, Edisi II/April (2006) Profesi 

adalah sebuah pilihan yang sadar dilakukan oleh seseorang, sebuah pekerjaan 

yang secara khusus dipilih, dilakukan dengan konsisten, kontinue ditekuni, 

sehingga orang bisa menyebut bahwa mereka memang berprofesi di bidang 

tersebut. Sedangkan profesionalisme yang memayungi profesi tersebut adalah 

semangat, paradigma, spirit, tingkah laku,ideologi, pemikiran, gairah untuk 

terus menerus secara dewasa (mature), dan secara intelek meningkatkan 

kualitas profesi mereka. Dapat di simpulkan bahwa seorang profesi adalah 

orang-orang yang memiliki keahlian khusus yang diperoleh melalui 

pendidikan atau keterampilan khusus dan adanya komitmen moral atau nilai 

etis yang nantinya akan berkeahlian sebagai profesi akuntansi. 

Profesi Akuntansi merupakan orang yang telah menyelesaikan studi S1 

dan mendapat pengakuan dari asosiasi. Saat ini yang disebut sebagai akuntan 
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adalah mereka yang telah lulus dari pendidikan S1 program studi akuntansi 

dan telah memperoleh gelar profesi Akuntan melalui pendidikan profesi 

akuntansi yang telah di selenggarakan oleh beberapa perguruan tinggi yang 

telah mendapat pengakuan dari Departemen Pendidikan Nasional atas 

rekomendasi dari organisasi profesi Institut Akuntansi Indonesia (IAI). Bidang 

pekerjaan dan ruang lingkup tugas para akuntan ini bisa sangat luas dan 

beragam. Mereka dapat bekerja pada departemen atau bagian akuntansi, 

keuangan, anggaran, audit internal dan bagian-bagian sejenis. Dalam 

perkembangannya Profesi Akuntansi mempunyai peranan yang sangat penting 

dalam dunia bisnis dan pekerjaan, sehingga banyak perusahaan yang 

membutuhkan akuntan. Profesi akuntan mempunyai tanggung jawab terhadap 

apa yang diperbuat baik terhadap pekerjaannya, organisasinya, masyarakat 

dan dirinya sendiri, sehingga profesi akuntansi sendiri memiliki profesi yang 

penuh tanggung jawab. 

Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) telah dijelaskan pada UU 

No.2/1989 serta UU No.34/1954. Dalam UU tersebut dapat disimpulkan PPAk 

merupakan pendidikan tambahan bagi seorang lulusan program sarjana Ilmu 

Ekonomi pada Program Studi Akuntansi yang ingin mendapatkan gelar 

Akuntan. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Mendiknas No.179/U/2001, 

lulusan sarjana Strata 1 (S1) Akuntansi berkesempatan untuk menempuh 

Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) di Perguruan Tinggi yang telah ditunjuk 

oleh Direktoral Jendral Pendidikan Tinggi. Mereka yang telah selesai 

menempuh Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) berhak memperoleh gelar 
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sebutan profesi Akuntansi (Ak). PPAk adalah salah satu usaha yang bertujuan 

untuk menghasilkan akuntan profesional dengan standarisasi kualitas akuntan 

di Indonesia. Kurikulum dan silabus PPAk sudah didesain untuk memenuhi 

persyaratan untuk menjadi akuntan profesional yang di tentukan oleh 

Internasional Finansial Accounting Committe (IFAC) (Machfoed, 1998:111). 

Dalam perkembangannya Profesi Akuntansi mempunyai peranan yang 

sangat penting dalam dunia bisnis dan pekerjaan, sehingga banyak perusahaan 

yang membutuhkan akuntan. Profesi akuntan mempunyai tanggung jawab 

terhadap apa yang diperbuat baik terhadap pekerjaannya, organisasinya, 

masyarakat dan dirinya sendiri, sehingga profesi akuntansi sendiri memiliki 

profesi yang penuh tanggung jawab. Ada banyak manfaat yang didapatkan 

jika mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk), manfaat tersebut antara 

lain (1) memperoleh pengetahuan, keahlian dan orientasi profesional yang 

diperlukan oleh seorang akuntan, (2) memiliki kemampuan berpraktik sebagai 

auditor, (3) memiliki daya saing yang lebih tinggi dibandingkan dengan para 

sarjana akuntansi yang bukan akuntan. (4) lulusan PPAk berhak mendapat 

Register Negara dan memperoleh sebutan Akuntan dan (5) dapat mengikuti 

Ujian Sertifikasi Akuntan Publik (USAP), karena lulus USAP merupakan 

syarat penting untuk mendapatkan ijin praktik sebagai akuntan publik. 

Terkait dengan banyaknya manfaat serta pentingnya Pendidikan Profesi 

Akuntansi (PPAk) bagi para lulusan Sarjana Akuntan dengan berbagai 

persoalan dan permasalahan yang akan timbul di masa mendatang justru 

ditemukan banyak mahasiswa yang belum mengikuti PPAk atau bahkan tidak 
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tertarik untuk mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk), ada yang 

mengatakan sudah cukup dengan gelar S.E saja dan melanjutkan bekerja tanpa 

mengikuti PPAk. Masalah ini memunculkan indikasi bahwa terdapat 

perbedaan motivasi setiap mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi 

Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) untuk mengikuti PPAk. 

Banyak juga mahasiswa yang mengatakan bahwa mereka tertarik 

megikuti PPAk namun mereka terbentur masalah biaya pendidikan yang 

memang tidak sedikit. Ada pula yang mengatakan setelah lulus dan mengikuti 

PPAk itu terlalu banyak menyita waktu karena kebanyakan dari lulusan 

akuntansi Fakultas Ekonomi UMS ingin segera bekerja dan memperoleh 

penghasilan tersendiri. Banyaknya mahasiswa yang memiliki persepsi negatif 

terhadap biaya pendidikan maupun masa studi mengindikasikan bahwa hal ini 

berpengaruh terhadap minat untuk mengikuti PPAk. Sebagai contoh apabila 

terdapat keinginan bahwa pendidikan seperti beasiswa maka banyak 

mahasiswa yang berminat mengikuti PPAk. Selain itu, persepsi terhadap lama 

tidaknya studi pada setiap mahasiswa berbeda beda, ada yang menganggap 

satu sampai satu setengah tahun itu waktu yang tidak terlalu lama dan ada pula 

yang menganggap waktu tersebut terlalu lama.  

Terdapat beberapa penelitian yang relevan antara lain penelitian 

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa akuntansi untuk 

mengikuti pendidikan profesi akuntansi dilakukan oleh Samiaji (2004). 

Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk mengetahui faktor apa saja 

yang paling berpengaruh terhadap minat mahasiswa untuk mengikuti PPAk. 
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Hasilnya menunjukkan bahwa motivasi merupakan faktor yang paling penting 

berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti PPAk. 

Junaedi dan Eka (2019) meneliti tentang faktor faktor yang 

mempengaruhi minat mahasiswa akuntansi mengikuti Pendidikan Profesi 

Akuntansi (PPAk). Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa variabel 

motivasi berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi mengikuti 

Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk). Rediana dan Muhammad (2016) 

meneliti tentang faktor faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa akuntansi 

mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk).  

Dari beberapa faktor di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa motivasi 

mempunyai pengaruh terhadap minat seseorang untuk mengikuti PPAk, maka 

dari itu harus dilakukan pengkajian dan penelitian mendalam mengenai hal ini 

terutama untuk mengetahui masalah minat mahasiswa prodi akuntansi 

Fakultas Ekonomi UMS untuk mengikuti PPAk. Berdasarkan latar belakang 

masalah diatas peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang masalah 

tersebut, sehingga pada penelitian ini peneliti mengambil judul:  

“PENGARUH MOTIVASI, PERSEPSI BIAYA PENDIDIKAN, DAN 

LAMA PENDIDIKAN TERHADAP MINAT MAHASISWA AKUNTANSI 

UNTUK MENGIKUTI PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI (PPAk)”. 

yang dilakukan sampel mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program 

Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) angkatan 2016. 
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B. Rumusan Masalah  

Pendidikan profesi akuntansi adalah pendidikan tambahan pada 

pendidikan program sarjana ilmu ekonomi dalam program studi akuntansi. 

Banyak faktor yang mempengaruhi minat seseorang untuk mengikuti 

pendidikan profesi akuntansi.  

Rumusan masalah adalah bagian penting yang harus ada dalam 

penulisan suatu karya ilmiah. Oleh karena itu peneliti sebelum melakukan 

penelitian harus mengetahui terlebih dahulu mengenai permasalahan yang ada. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, peneliti merumuskan suatu 

permasahan sebagai berikut:  

1. Apakah motivasi berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk 

mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk)?  

2. Apakah persepsi biaya pendidikan  berpengaruh terhadap minat 

mahasiswa akuntansi untuk mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi 

(PPAk) ? 

3. Apakah lama pendidikan berpengaruh terhadap minat mahasiswa 

akuntansi untuk mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) ? 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian merupakan jawaban dari permasalahan yang telah 

dirumuskan dalam rumusan masalah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:  
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1. Bagi peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

wawasan mengenai faktor- faktor yang mempengaruhi pengambilan minat 

mahasiswa untuk melanjutkan menjadi profesional akuntansi 

2. Bagi Mahasiswa  

Diharapkan menjadi salah satu pertimbangan bagi mahasiswa dalam 

memilih karir setelah menjadi sarjana ekonomi terutama mahasiswa 

akuntansi.  

3. Bagi pihak lain  

Penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai acuan dalam penelitian 

selanjutnya guna menguji hipotesisi yang lebih baik serta sebagai bahan 

referensi.  

D. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai sumbangan pemikiran yang 

digunakan untuk menguatkan teori mengenai masalah yang di teliti, yaitu 

motivasi, persepsi biaya pendidikan, lama pendidikan, dan prestasi belajar 

mengenai minat mahasiswa untuk melanjutkan studi pada program 

akuntansi. 
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2. Manfaat Praktis  

a. Bagi mahasiswa S1 jurusan Akuntansi  

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan informasi 

dan sebagai bahan pertimbangan mengenai pendidikan profesi akuntansi 

sehingga para mahasiswa dapat mengambil keputusan yang tepat untuk 

melanjutkan pendidikan. 

b. Bagi Peneliti  

Penelitian ini diharapkan sebagai sarana dalam menerapkan ilmu 

pengetahuan saya yang telah saya peroleh dibangku kuliah di Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan para 

pembaca maupun sebagai salah satu bahan referensi atau bahan 

pertimbangan dalam penelitian selanjutnya dan sebagai penambah 

wacana keilmuan. 

E. Sistematika Penulisan  

Dalam laporan penelitian ini, sistematika pembahasan terdiri atas lima bab, 

masing-masing uraian yang secara garis besar dapat diterangkan sebagai 

berikut:  

BAB 1   PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan 

skripsi.  
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BAB II   TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini menjelaskan tentang landasan teori, penelitian terdahulu, 

kerangka pemikiran, dan rumusan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian yang memuat 

tentang variabel penelitian, definisi operasional, penentuan sampel, 

jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis 

data yang digunakan. 

BAB IV ANALISA  DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi penyajian dan analisis data. Pada bab penelitian 

menyajikan dan menyelesaikan hasil pengumpulan serta analisis data, 

sekaligus merupakan jawaban atas hipotesis yang telah dikemukakan 

pada bab sebelumnya. 

BAB V  PENUTUP 

Bab ini menguraikan kesimpulan yang ditarik berdasarkan hasil 

pengolahan dan analisis data, keterbatasan-keterbatasan dalam 

penelitian ini serta saran-saran yang berkaitan dengan penelitian 

sejenis dimasa yang akan datang. 


